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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak zaman dulu, manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya 

untuk memenuhi kebutuhannya akan pangan, sandang, papan, obat-obatan dan 

bahan perawatan kecantikan. Terkait dengan kebutuhan hidup ini, alam telah 

menyediakannya, walaupun belum seluruhnya hasil-hasil digali manfaatnya 

dimana tumbuhan dapat dikatakan sebagai sumber utama bagi kebutuhan tersebut. 

Didalam Al Qur’an sendiri terdapat ayat yang menjelaskan hal tersebut di 

atas, salah satunya adalah surat Al An’am ayat 99 yang berbunyi. 

 

“dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka. Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 

yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai 

tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 

buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

orang-orang yang beriman” (Q.S Al An’am:99). 
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Ayat diatas menjelaskan tentang keragaman tanaman yang merupakan 

tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan seluruh ciptaan-Nya ditujukan semata 

untuk kemashlahatan makhluknya terutama manusia.  

Ada lebih dari 380.000 spesies tumbuhan yang sudah teridentifikasi hidup 

di dunia, di pegunungan tinggi, dataran gurun sampai di bawah laut. Sebenarnya 

dimana ada air, cahaya, dan kondisi yang memungkinkan, disitu juga ada 

kesempatan bagi tanaman untuk tumbuh. Tumbuhan sangat penting untuk kita 

karena membantu menyediakan udara yang baik untuk bernapas. Makanan kita 

berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang makan tumbuh-tumbuhan, 

kitajuga memakain tanaman untuk tujuan lain, seperti diambil kayunya, untuk 

obat-obatan, bahan pakaian dan minyak wangi(Jennings, 2003). 

Indonesia yang berada di daerah tropis mempunyai banyak 

keanekaragaman tanaman. Berbagai macam tanaman tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan maupun bahan obat. Salah satu tanaman yang dapat 

dijadikan bahan obat yaitu tanaman rosella merah (Hibiscus sabdariffa L.). 

Produk hasil olahan rosella merah ini juga beraneka ragam dan memiliki potensi 

ekonomi yang tinggi seiring dengan peningkatan minat masyarakat akan obat-

obatan herbal(Mardiah dkk., 2009). 

Di Indonesia tanaman rosella merah menghasilkan bunga yang ukurannya 

kecil dan jumlahnya sedikit sehingga produksinya rendah, ini dapat dilihat dari 

produksi rosella merah di Indonesia baru menghasilkan sekitar 2-3 ton/ha kelopak 

segar tanpa biji atau sama dengan 200-375 kg kelopak kering tanpa biji. Di Hawai 

hasil mencapai 19 ton/ha kelopak kering tanpa biji. Di Jawa setiap tanaman baru 
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menghasilkan 0,2-1 kg pertanaman, sedangkan di luar negeri seperti California 

mencapai 1,3 kg, Puerto Ricosekitar 1,8 kg per tanaman, dan Florida Selatan 

mencapai 7,25 kg per tanaman. Di Amerika dan Eropa, rosella digunakan sebagai 

pewarna makanan, sebagai pembuatan warna alami pakaian, sebagai perasa dalam 

membuat anggur rosella, dan juga dijadikan sebagai bahan minuman (Mardiah 

dkk., 2009). 

Pada kenyataannya pembudidayaan rosella merah di Indonesia masih 

terpusat di daerah-daerah tertentu, padahal pembudidayaannya mudah dilakukan 

dan tidak memerlukan luas daerah yang besar untuk pemenuhan kebutuhan 

pribadi. Hal ini disebabkan karena rendahnya informasi yang diterima oleh 

masyarakat selain minimnya penelitian tentang budidaya rosella merah guna 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses budidaya. Oleh karena itu, 

perlukan dilakukan penelitian dasar pada tanaman rosella merah, salah satunya 

adalah penelitian medium tumbuh yang dapat menghasilkan tanaman yang 

berkualitas. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman rosella merah merupakan 

peristiwa yang sangat kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain faktor hormonal dan 

genetik sedangkan faktor lingkungan meliputi cahaya, air, temperatur udara, 

kelembaban udara, dan media tanam yang menjadi titik berat dari penelitian ini. 

Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. 

Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang 

ingin ditanam. Menentukan media tanam yang tepat dan standar untuk jenis 
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tanaman yang berbeda habitat asalnya merupakan hal yang sulit. Hal ini 

dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda. Secara 

umum, media tanam harus dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, 

menyediakan cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan unsur hara (Agus dan 

Wiwin, 2012). Tanah yang dikehendaki oleh tanaman rosella merah adalah tanah 

yang mempunyai tingkat kesuburan yang cukup. Nilai pH tanah yang sesuai untuk 

tanaman rosella merah berkisaran antara 5,2-6,4. Tekstur tanah yang liat berpasir 

merupakan kondisi yang cocok bagi tanaman rosella merah. Suhu yang sesuai 

bagi tanaman rosella adalah antara 25-27
o
C (Santoso, 2006). Salah satu campuran 

media tanam yang sering digunakan adalah pasir, ada banyak jenis pasir yang 

dipakai sebagai campuran media tanam, diantaranya pasir pantai, pasir kali, pasir 

malang dan pasir vulkanik (Wiryanta, 2007).  

Penggunaan pasir ini sebelumnya telah banyak digunakan, salah satunya di 

Pakistan, yaitu menggunakan media pasir pada lemon. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa campuran pasir dan gambut adalah medium yang 

lebih baik dari medium lainnya (Khan, 2006). Selain di uji coba pada lemon, 

Sumiasri dan Setyowati (2006) telah menguji coba sebagai media penyemain pada 

biji Eboni (Diospyros celebica Bakh). terbukti pada hasil pengamatannya, biji 

yang disemai pada media pasir berkecambah 10 hari setelah tanam, karena media 

pasir porositasnya tinggi, meskipun media tersebut tidak mengandung hara, 

sehingga akar mudah menembus media tersebut. Pada media ini biji Eboni lebih 

cepat berkecambah dibandingkan denganmedia lain (tanah, kompos, dan EM 

Bokashi). 
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Menurut Purbayanti dkk. (1991), pasir merupakan suatu fraksi berukuran 

0,05-2,00 mm dan berdasarkan sistem taksonomi USDA, dibedakan pasir sangat 

halus, halus, sedang, kasar dan sangat kasar. Jumlah partikelnya 90-722.000 per 

gram dan luas permukaannya 11-227 cm
2
 per gram. Pasir yang baik untuk 

digunakan sebagai media tanam adalah pasir yang mempunyai kekasaran 0,5-1,0 

mm atau pasir sungai, pH yang dapat diatur dengan HCl dan KOH (Yasman dan 

Smith, 1988). Oleh karena memiliki pori-pori berukuran besar (pori-pori makro) 

maka pasir menjadi mudah basah dan cepat kering oleh proses penguapan. Kohesi 

dan konsistensi (ketahanan terhadap proses pemisahan) pasir sangat kecil 

sehingga mudah terkikis oleh air atau angin. Dengan demikian, media pasir lebih 

membutuhkan pengairan dan pemupukan yang lebih intensif. Hal tersebut yang 

menyebabkan pasirjarang digunakan sebagai media tanam secara tunggal (Agus 

dan Wiwin, 2012). 

Tanah pasir yang didominasi oleh mineral-mineral primer terutama kuarsa 

(SiO2) tahan terhadap pelapukan dan tidak mampu menyerap unsur-unsur hara 

sehingga tidak mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kemampuan menahan 

air rendah pada tanah pasir juga menjadikan banyak unsur hara terlarut hilang lewat 

pencucian (leaching) (Saptiningsih, 2007). 

Abu vulkanik, sering disebut juga pasir vulkanik atau jatuhan piroklastik 

adalah bahan material vulkanik jatuhan yang disemburkan keudara saat terjadi 

suatu letusan, terdiri dari batuan berukuran besar sampai berukuran halus. Batuan 

yang berukuran besar (bongkah-kerikil) biasanya jatuh disekitar kawah sampai 

radius 5-7 km dari kawah, dan yang berukuran halus dapat jatuh pada jarak 

mencapai ratusan km bahkan ribuan km dari kawah karena dapat terpengaruh oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Vulkanik
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adanya hembusan angin(Sudaryo dan Sutjipto, 2009).Sifat dan ciri morfologi, 

kimia dan fisika tanah vulkanis mempunyaikeunikan bila dibandingkan dengan 

yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku dan asal dari Al dan Fe aktif 

yang terdiri dari mineral liat non-kristalin seperti alofan dan ferihidrit serta 

mineral liat parakristalin. Kehadiran senyawa aktif Al dan Fe yang cukup banyak 

dalam tanah vulkanis menyebabkan tanah tersebut terjerap kuat pada struktur 

mineral ini atau terikat pada gugus fungsional OH dan H yang bermuatan negatif. 

Akibat kuatnya fiksasi fosfat oleh mineral, maka ketersediaan yang mudah larut 

akan segera berkurang. Shoji dkk. (1993) dan Egawa (1977), menyatakan bahwa 

hanya 10% dari pupuk P yang diberikan dapat digunakan oleh tanaman. 

Tingginya persentase kehilangan pupuk merupakan masalah serius yang banyak 

dijumpai pada tanah vulkanis dunia. Tanah vulkanis gunung berapi mampu 

mengikat P sampai 85% sedang P yang terfiksasi pada tanah gunung mencapai 

98% (Fiantis dkk., 2002). 

Keunikan dari sifat fisik abu vulkanik ini menjadi perhatian bagi 

pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas tanah-tanah pertanian. Dengan 

memanfaatkan sifat dari rosella yang mudah tumbuh, memiliki umur pendek, dan 

memiliki keterkaitan kuat antara kondisi media tanam dan produk yang dihasilkan 

maka diharapkan didapatkan gambaran tentang efek penambahan pasir sebagai 

media tanam pada rosella secara khusus dan data awal bagi penelitian pada 

tanaman lain. 

Menurut Lembaga Penelitian Tanah (1972), bahwa sekitar 6,5 juta ha atau 

34 % daerah untuk lahan pertanian tersebar di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan 
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tanah yang berkembang dari abu vulkanik tergolong subur dan cocok dijadikan 

sebagai lahan pertanian seperti tanaman hortikultura dan perkebunan. Fakta ini 

melahirkan pemikiran bahwa terdapat kemungkinan untuk meniru kondisi yang 

sama bagi daerah-daerah yang tidak memiliki akses terhadap tanah vulkanik 

dengan memanfaatkan pasir vulkanik, yang selama ini umumnya digunakan 

sebagai bahan bangunan, sebagai campuran pada media tanam. Fokus penelitian 

ini adalah pemanfaatan pasir vulkanik sebagai media tanam pada tanaman rosella. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pengaruh penambahan pasir vulkanik pada media tanam 

untuk pertumbuhan tanaman rosella (Hibiscus Sabdariffa L.). 

2. Bagaimana konsentrasi pasir vulkanik dan tanah latosol yang optimal 

untuk pertumbuhan tanaman rosella. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh media tanam pasir vulkanik dan tanah 

latosol pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman rosella 

(Hibiscussabdariffa L.). 

2. Untuk mengetahui konsentrasi takaran pasir vulkanik dan tanah latosol 

yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman rosella. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa media tanam untuk suatu tanaman tidak hanya menggunakan 

tanah saja, tapi juga bisa memanfaatkan pasir vulkanik sebagai sumber mineral 

pengganti pupuk kimiawi dari suatu letusan gunung berapi. 

1.5 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Penambahan pasir vulkanik pada media tanamberpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman rosella(Hibiscus sabdariffa L.) 

2. Terdapat konsentrasi pasir vulkanik dan tanah latosol yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman rosella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


